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Koleno
• “save the meniscus” 

• prevence artrozy 
• akutní i chronické ruptury 

• typy ruptur: 
• longitudinální = vertikální 

(ucho od koše) 
• horizontální 
• radiální jdoucí do R-R zony 
• root tears - zadní roh



Healing enhancement
• PDGF - Arnoczky, 1983 

• vascular access channels 
• abraze raspatoriem 
• microfractures 
• (fibrin clot)



MCL release

u těsných kolen 

vizualizace zadního rohu 

prevence poškození chrupavky, 
n.saphenus, MCL 

zmírnění bolestivosti 

inside-out, outside-in - 18G jehla 

není nuntá ortéza



Outside-in sutura
levná a přesná technika 

přední roh a střední část 

1. 0,5 cm incize 

2. tupá preparace k pouzdru 

3. 2x PDS loop přes 2 růžové jehly 

4. vytáhnout do portu 

5. “nabít” 2-0 Orthocord 

6. protáhnout a zauzlit 



All-inside sutura

zadní roh 

čtvrtá generace 

samouzlící stehy 

Fast Fix (S&N) 

Meniscal Cinch (Arthrex) 

Omnispan (Mitek)



All-inside sutura



Root tears - klasifikace
LaPrade, AJSM, 2014



Root tears - diagnóza

MRI 

artroskopie



Root repair

preparace footprintu 

prošití zadního rohu 

vyvrtání 1-2 kanálků přes cílič 

protažení stehů transtibiálně 

zazulení přes kostní můstek/knoflík

subluxace MM !! 



Pro praxi
preference sutury menisku - úspěšnost 80-90% 

věk a doba od úrazu nejsou kontraindikací k sutuře 

reparabilita, healing enhancement - prognoza zátěže 

MRI k verifikaci nálezu, identifikaci root léze 

operatér musí být připraven reparovat všechny typy trhlin



Rameno - novinky
tenodéza bicepsu pomocí Cortical Buttonu 

sutura subscapularisu 

sutura PASTA léze 

remplissage



Subpectorální tenodéza CLMBB
5/2012 - 10/2016  

113 pacientů 

65 BioTenodesis Screw 8 mm 

1x fractura humeru 

48 Cortical Button 3,2 mm



Subpectorální tenodéza CLMBB
Cortical Button 3,2 mm - pevnější, nižší riziko fraktury



Indikace tenotomie/tenodézy CLMBB

refrakterní tendinitidy + parciální ruptury CLMBB 

(sub) akutní ruptura CLMBB 

nestabilita CLMBB: 

při traumatické lézi poutek 

při ruptuře RM: 

léze med. poutek při ruptuře SubS 

léze lat. poutek při ruptuře “leading edge” SS 

SLAP léze u 90% pacientů 

velmi striktní indikace pro primární refixaci !!! 

salvage procedure - revize selhané SLAP refixace



Sutura subscapularisu
důležitá pro prevenci rotátorové artropatie - AS escape hlavice 

obnovuje předozadní rovnováhu při intaktním IS a TMin 

u části pacientů vyřeší pseudoparalýzu při irreparabilní ruptuře RM



Remplissage
humeral bone-loss 

tenodéza IS do Hill-Sachs defektu: 

engaging 

off-track 

mediálně lokalizovaný



Remplissage



PASTA léze
Partial Articular Supraspinatus Tendon Avulsion 

traumatická etilogie: 

sportovci do 45 let 

rotační nebo trakční mechanismus 

bolestivé omez. VR, krepitus, manévry na SS 

bolestivější než kompletní ruptura 

35% progrese v kompletní rupturu 

sutura - symptomatické, nad 25-50% průměru



PASTA repair
debridement 

in situ repair 

transosseus repair 

takedown - “complete the tear”



Pro praxi

vyloučit symptomatický AC kloub 

myslet na lézi CLMBB, subscapularisu, PASTA lézi 

myslet na labrální léze u mladších pacientů 

pátrat po kostních defektech u nestabilit (Latarjet/remplissage) 

CAVE hyperlaxita 

adhesívní kapsulitida zhoršuje výsledky operací 

release bezpečnější než redres



Vyšetření - klinické vyšetření
anamnéza u ramen stěžejní 

palpace - AC, zadní labrum, sulkus 

pohyb v rameni - aktivní x pasívní !!! 

testy - belly press, lift-off, external lag, cross-over, zadní labrum 

skórovací systémy (SPADI) - monitoring léčby 

skapulární dyskineze - RPS (recurrent posterior subluxation) 

hyperlaxita (HDCT - hereditary disease of connective tissue) 

Beighton hypermobility score 

BJHS (benign joint hypermobility syndrom)



Vyšetření - zobrazovací metody

RTG a UZ k základní orientaci 

Y – projekce (outlet view) na tvar akromia 

RTG ve VR + Bernageau na orientační zjištění kostních 
defektů 

CT s 3D rekonstrukcí – Latarjet / remplissage ? 

MRI ke zjištění typu léze a tuk. degenerace RM 

MRA k verifikaci labrální léze u mladších pacientů



Hlezno
přední impingement 

dissekujcí osteochondróza talu 

chondrální léze, volná tělíska 

zadní impingement



Posterior ankle impingement

symptomatické os trigonum 

ballet dancer foot 

iritace FHL 

PF test +



Pro praxi

myslet na zadní impingement hlezna 

v anamnéze úraz, přetěžování 

plantiflexní test, iritace FHL 

RTG - šikmá projekce na zadní impingement - sklerotizace os trigonum 

MRI - diagnosticky - zánětlivý prosak 

CT s 3D rekonstrukcí - předoperační plánování



Děkuji za pozornost


